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egy harmadik, és akkor egyszerre már tudod a lisztrôl, hogy liszt és a deszkáról is, hogy deszka, és 
az ujjaidról is, hogy az ujjaid, és a kezedrôl is, hogy a kezed, mert egészen addig azt se tudtad, 
mert tényleg egyáltalán semmit se tudtál, de akkor arról a három vonalról lassan minden eszedbe 
jut, elôször csak a neved és az, hogy hol vagy, aztán sorban a többi dolog is, az örömök, a bánatok, 
a fájdalmak, az egész életed.

Nagymami elhallgat, a lisztbe nyúl, hagyja, hogy kifolyjon az ujjai között, azt mond-
ja, akkor elôvette a levelet, amit a gyámhatóságtól kapott két nappal azelôtt, benne a 
nevemmel és a születési dátumommal és az árvaház címével, századszorra is elolvasta, 
aztán még aznap vonatra ült, és eljött értem, és elhozott magához. 

Nem vagyok itt rég, és nagyon szeretné, hogy itt maradjak, de ha el akarok menni, 
megérti. Tudja, hogy megpróbáltam, tudja, hogy nem sikerült. Ha most belemarkolok 
a lisztbe, és a vállam fölött a hátam mögé dobom, és kimegyek a konyhából, akkor si-
kerülni fog, el fogok tudni menni, ki fog vinni az út az állomásra, meg fogom találni a 
vonatot, amelyik visszavisz az intézetbe.

Nagymami elhallgat, a lisztbe nyomja mind a két tenyerét, felemeli, ott a deszkán a 
két kezének a nyoma, látszanak a tenyere vonalai, az ujjbegyein az örvényes ráncok, 
összekeverednek a deszka fájának erezetével, sóhajt egyet, nem nagyon nagyot, épp 
csak egy kicsit kavarodik fel tôle a liszt, azt mondja, régóta tudja, hogy mindent el lehet 
felejteni, mindent el is fog felejteni, eljön majd egyszer az a reggel, amikor életében 
harmadszor fog mindent elfelejteni, amikor hiába próbál majd bármit is rajzolni a 
lisztbe, nem lesznek ott csak krikszkrakszok, jelentés nélküli vonalak. Az a nap a halála 
napja lesz. 

Lenkei Júlia

„CSINÁLJ EGY ÖNÁLLÓ ESTÉT 
A KISTEREMBEN!”

Színház, tánc és irodalom a Zeneakadémián1

„Mint egy parancs, úgy hangzott” – emlékezik vissza Palotai Erzsi „a sudármagas írónô, 
vészjósló Erinnisz, párás, leheletes novellák költôje” felszólítására, aki „élôk és holtak felett 
ítélkezett”, de Török „Erzsi varázsa ôt is térdre kényszerítette”.2 A Kisterem természetesen a 
budapesti Zeneakadémia kamaraterme, ezt a negyvenes években nem is kellett köze-
lebb rôl megnevezni, magától értetôdôen ezt jelentette, hiszen évtizedek óta zajlottak 
benne színházi, tánc- és irodalmi estek, mintegy fenntartva az emlékezetét annak, hogy 
a legeslegelsô tervekben a napjainkban új életre kelô Zeneakadémia még Magyar 
Országos Színmûvészeti Akadémia és Zeneakadémia elképzeléseként létezett. Az elsô 
rajzok tanúsága szerint Korb Flóris és Giergl Kálmán eredetileg a Király utcai oldalon 
helyezte volna el a kis színháztermet, de 1903-ra átkerült a túlsó oldalra, amely akkor 
még a Kremnitzer utca nevet viselte, késôbb Hegedüs Sándor utca, majd Szófia utca 
névre hallgatott, ma Dohnányi Ernô nevét viseli.3
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A Nagyterem sem volt mindig kizárólag a nagy apparátust igénylô komolyzene, de 
nem is kizárólag általában a zene vagy általában a komoly mûfajok terepe. A rendszeres 
komolyzenei hangversenyek mellett – amelyeken az elsô évtizedekben a zenemûveket 
gyakran kísérték szavalatok, a klasszikus zenén kívül viszont rendszeresen rendeztek 
operett-, „tánczenei”, sôt magyarnóta-esteket is – sokszor adott otthont kifejezetten 
prózai programoknak, nagyszámú közönséget érdeklô irodalmi esteknek, felolvasások-
nak, tudományos elôadásoknak, sôt – horribile dictu! – varietéesteknek, kabaréknak, 
karácsony- és szilveszteresteknek is, sokszor naponta kétszer-háromszor – délelôtt, dél-
után és este is. A programokra még a háború után is „fûtött”, illetve „hûvös nézôtér”-rel 
invitálták a közönséget. A magas mûvészet otthonába idônként még a politika is betette 
a lábát, mégpedig nemcsak a háború alatti demonstratív baloldali irodalmi estek formá-
jában (amelyekkel párhuzamosan zajlottak közben az akkori mainstream összejövetelek 
is), hanem köztudott, hogy itt rendezték a háborús bûnösök bírósági tárgyalásait is.

Évtizedeken át olyan közösségi helyszín volt a Zeneakadémia mindkét elôadóterme, 
amely nyitott volt a legkülönbözôbb mûfajok, irányzatok, tendenciák, törekvések szá-
mára. Eleinte fôleg vegyes mûsorokat adtak elô, elsôsorban jótékony céllal. Lassan 
azonban kezdett kikristályosodni egy addig nem ismert mûfaj.

Nem sokkal a szépséges épület megnyitása után Feleki Géza a szavalómûvészet önál-
lósulását regisztrálta a Nyugatban,4 amit a sajtóban jó néhány éven át tartó diskurzus 
követett. Az önálló versprogramok megjelenése ugyanis új jelenség volt, és ellentmon-
dásos visszhanggal járt. Például burjánzásnak indultak és a költô halála után éppenség-
gel elszaporodtak az Ady-estek. Divat lett Adyt szavalni, nem mindig magas mûvészi 
színvonalon és nívós válogatásban. „Volt olyan szezon – emlékezik Ascher Oszkár –, hogy 
négy-öt Ady-est is szerepelt a Zeneakadémia és a Vigadó nagy- és kistermi mûsorain. Ezeken 
azonban Adynak csak szerelmi és a jobboldali közönség által »ha akarom, vemhes, ha akarom, nem 
vemhes«-nek tekintett magyarság-versei szerepeltek.”5 Az ellentmondásos Ady-kultusz még 
évtizedekkel késôbb is tartott: „Volt Ady-divat. Szavalták a két háború közt, egyébként elég 
rosszul – néhány fontos kivétellel – és elég színpadias módon a Zeneakadémia kistermében meg itt 
meg ott. De változatlanul nagy ellenzéke volt, és változatlanul nem akarták bevenni abba a 
Pantheonba, ahol természetesen vannak jelen a magyar klasszikusok.”6 A versmondás divatja 
ugyanakkor végeredményben mégis pozitív hatással járt, polgárjogot nyert az önálló 
mûvészetek birodalmában, a következô évtizedekben presztízst jelentett önálló estet 
tartani.7 Egyebek közt fellépési lehetôség volt pillanatnyilag munka nélküli színészeknek. 
Ilyen volt Péchy Blanka,8 akinek a húszas években bolsevik férje miatt nem volt állása, 
s ez a kényszer a leggyakrabban szereplô és legsikeresebb szavalómûvészek egyikévé 
tette, aki elôtt még Jászai Mari is meghajolt. Élharcosa volt a szavalás önálló mûvészetként 
való elismerésének Ódry Árpád, maga is lelkes szavaló, egyben a versmondás mûvésze-
té nek teoretikusa, Ascher Oszkár felfedezôje és mestere, a SZÍNÉSZETI LEXIKON szócikkszer-
zô je. A Németh Antaléval nagyjából egy idôben megjelent Schöpflin-féle színházi lexi-
kon SZAVALÁS címszavát viszont a nemzeti színházas Gál Gyula írta, aki szintén gyakori 
vendége volt szavalóként a Zeneakadémiának.

Színészek egész sora tartott önálló szavalóestet – gyakran vendégekkel, zenészekkel 
és/vagy színészkollégákkal – a Zeneakadémián. Sokat szavalt, a Zeneakadémián is tartott 
önálló estet Paulay Erzsi, mielôtt elment fôállású nagykövetnének. Rendszeres önálló 
estes szavaló volt a különbözô idôszakokban Beregi Oszkár, Kiss Ferenc, Környey Paula, 
Lánczy Margit, Góth Sándor, Greguss Zoltán, Ráday Imre, Somló István, Tapolczay 
Gyula, Ürmössy Anikó.
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Dalos László diákkori emléke Somlay Artúr rádióban hallott egyik zeneakadémiai 
elôadóestjérôl, hogy A VÉN CIGÁNY egyik sorát hibásan mondta el. „Félelmetes volt, hatal-
mas, egyszemélyes zengô orgona, shakespeare-i! S a szenvedély, az indulat hevében – megnyújtot-
ta Vörösmarty Mihály egyik verssorát. Így: »és hadd jöjjön el a Noé bárkája...« A költô nem írt 
névelôt Noé elé, de a színész odatette.”9 1951-ben nagy izgalmak után finom tapintattal si-
került rávenni a mûvészt, hogy a rosszul rögzült verssort a rádiófelvételen pontosan 
mondja el.

Ugyanakkor kialakult egy új, külön csoportja a mûvészeknek, akik csak szavalóeste-
ken léptek fel. A szavalómûvészet széles körben elfogadott autonóm mûfajjá emanci-
pálódása Ascher Oszkárnak köszönhetô. Ôt, miután meghallgatta, a nyilvánosság szá-
mára Karinthy Frigyes fedezte fel és személyével hitelesítette, ragaszkodott hozzá, hogy 
mûvei az ô interpretációjában hangozzanak el. Az eredetileg mûszaki végzettségû, sôt 
praxisú Ascher folyamatosan tartott nagy sikerû elôadóesteket a Zeneakadémián, ami-
vel általános megbecsülést vívott ki, ám a kollégák körében még sokáig mûködött a 
kenyérféltékenység: Gellért Lajos, egykori tháliás, maga is több önálló zeneakadémiai 
elôadóest protagonistája le akarta tiltatni a dilettánsokat a dobogóról – „Majd ô megmu-
tatja, hogy mérnökök nem fogják elvenni a kenyeret a színészek elôl!” Ascher Oszkárt csak 
„mérnök úr”-ként emlegette, s talán a tartós haragot, de talán mégis az elismerést és 
enyhülést jelzi, hogy Ascher Kossuth-díja után a megnevezés „fômérnök úr”-ra változott.10 
Aschernak profi színészek, az említetteken kívül már korán Varsányi Irén, késôbb Simon 
Zsuzsa, Palotai Erzsi meg a nagy csapat – Major, Várkonyi, Gobbi, Somló, Baló Elemér 
– és amatôr elôadómûvészek, színiiskolát végzett vagy nem végzett szavalók, mint pél-
dául Kiss Margit, Kádár Anna, Simonffy Margot, Újlaky Erzsi, Hont Erzsébet egyaránt 
partnerei voltak, a komplex esteken is meg saját elôadóestjein, ahol közülük néhánnyal 
az általa kitalált szavalóduett mûfaját mutatta be. Mûsoruknál fogva inkább a költôi 
estekhez, mint a tisztán zenei programokhoz álltak közel Basilides Mária, késôbb Török 
Erzsi és az egész két világháború közötti idôszakon végig és még utána is éveken át 
Medgyaszay Vilma évente tartott és a nagy sikerre való tekintettel többször is megismé-
telt elôadóestjei. De többször tartott elôadóestet a korai években dr. Wüllner Lajos, 
késôbb a neves színész, Nagy György, az erdélyi Tessitori Nóra vagy például 1939 és 
1940 januárjában a tehetséges fiatal mûvész: Aczél György. A két utóbbi estet Ascher 
Oszkár vezette be. A második estrôl így számolt be a Népszava: „Batsányi János »A látó«-
jától József Attila »Levegôt« címû verséig tucatnyi vers másfél század magyar költôinek üzenetét 
közvetítette a jelen legégetôbb kérdéseirôl. [...] Elôadásmódja érdekesen egyesít két látszólag ellen-
tétes stílust: szubjektív s mégis tartózkodó; magyarázza, értelmezi a verseket, de nem hidegen, nem 
személytelenül.”11

A személyes elôadóestek mellett természetesen szerzôi estek is szerepeltek a mûsoron. 
Volt emlékestje Aranynak (1932), Kiss Józsefnek (ô még 1915-ben felolvasott egy jótékony 
programon, emlékmatinéja 1927. február 13-án volt), Berzsenyinek (1936), Pósa Lajosnak 
(1919, 1929). Ady a kezdeti dömping után folyamatosan mûsoron maradt. Shakespeare-
esteket a legkülönbözôbb alkalmakból rendeztek jelenetekkel, szavalatokkal. Volt Villon-
est önmagában és társakkal, azon belül V betûsekkel és nem V betûsekkel. A legizgal-
masabbak azonban mindig a kortárs költôk estjei voltak. 

Az ilyen est új jelenség volt és nagy esemény a nem hivatalos irodalmi körök számá-
ra. Mindenki ott volt, szereplôként vagy érdeklôdôként, aki fogékony volt az új irányok-
ra. Ascher Oszkár írja: „Karinthy 1926 tavaszára szerzôi estet készült rendezni a Zeneakadémián. 
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Ez ismeretlen fogalom volt addig! [...] A fôváros minden híres színésze, színésznôje vállalta a 
közremûködést, Nagy Endre mondott bevezetôt, Darvas Lili, Medgyaszay Vilma, Péchy Blanka, 
Palló Imre, Basilides Mária, az akkor híres Pethes–Dénes-duó – s még talán nyolc-tíz más népszerû 
mûvész neve díszlett a plakáton, s alattuk, jóval kisebb betûkkel – szinte elnézést kérôn a rendezô 
iroda részérôl – az én nevem is, az outsideré, akit Karinthy határozott követelésére, kényszerûen 
felvettek a szereplôk közé. [...] ott volt az egész »Nyugat«, élén Osvát Ernôvel, Babitscsal, Móricz 
Zsigmonddal, Gellért Oszkárral, Kosztolányival, és ott volt Molnár Ferenc is (akkor volt új Darvas 
Lilivel való házassága).”12

Karinthytól Babitsig, Füst Milántól Illyésig, Szép Ernôtôl Tersánszkyig a legfontosabb 
élô költôknek volt szerzôi estje a Zeneakadémián. Szabó Lôrinc a fellépô költô szemszö-
 gébôl versben is megörökítette egy élményét:

„...Volt már, hogy, kész verset olvasva fel,
díszben, mondjuk, az Akadémián,
egyszer csak észrevettem: szól a szám,
de a szöveggel párhuzamosan
egész másutt jár kalandor agyam:
elrémültem: Úristen, mi lesz itt?! –
Nem lett baj... Bennem sok ember lakik!”13

A Nyugat élére állt a fiatalok bevezetésének is. „Babits Mihálynak már korábban föltett 
szándéka volt – talán éppen a versrovatot is erôsen markában tartó Osvát Ernôvel szemben –, 
hogy maga köré gyûjti a fiatalabb nemzedék költôit-költôpalántáit, és istápolójuk lesz. Ez a belsô 
indíték látszott megvalósulni 1928 decemberében, amikor a Nyugat a hó 14. napján elôadóestet 
rendezett a Zeneakadémia Kamaratermében »Fiatal írók elôadóestje« címmel. A bemutatásra ki-
választott verseket Somogyi Erzsi, Palotai Erzsi és Ascher Oszkár adta elô. Az elhangzó versek elôtt 
Babits Mihály olvasott fel egy meghatott pátosszal fogalmazott kis esszét bevezetésül.”14 Ezen az 
esten – az eredetileg meghirdetett programmal szemben – József Attila is fellépett.15 
Az ô kistermi nyugatos szereplését Zelk Zoltán is felidézi: „József Attila, Szabó Lôrinc, 
Sárközi György, Pap Károly, Gelléri Andor Endre a dobogón, s ha összesen százötven-kétszáz 
ember a nézôtéren, a Zeneakadémia kamaratermében.”16 József Attila-estekre Lengyel Balázs 
is utal: „Volt Bartók és Kodály közremûködésével Magyar Múzsa-est, Ascher Oszkár tüneményes 
szavalóestjeinek sora meg késôbb a József Attila-estek elôadásai, olyan mûvészekkel, mint Tímár 
József, Gobbi Hilda és Major Tamás”17 – de önálló zeneakadémiai estje József Attilának 
életében nem volt. A zeneakadémiai József Attila-estek emlékestek voltak. 

A Nyugattól függetlenül persze egyéb szerzôi estek is szerepeltek a Zeneakadémia 
programján. Szerzôi estet tarthatott 1927-ben Zsolt Béla, 1930-ban Kosztolányi beve-
ze tôjével Szikra, azaz gróf Teleki Sándorné, nem sokkal késôbb Móra Ferenc. Segesdy 
László 1925-ben optimista verseit adta elô a Magyar, a Nemzeti és a Renaissance Színház 
mûvészeivel. Szerzôi est hôse volt Gergelyffy Gábor m. kir. rendôrtanácsos költô, Rácz 
György, Bajnok Jenô. Anday Ernô több alkalommal is tarthatott szerzôi estet többek 
között Jávor Pál, Lehotay Árpád, Góth Sándor közremûködésével.

Természetesen külföldi vendégek is felléptek a Zeneakadémián. 1917-ben például 
szavalt Harry Walden német színész, és három expresszionista estet tartott 1923-ban 
Herwarth Walden költô. 1916-ban elôadóestélyt tartottak a Wiener Hofburgtheater 
mûvészei. 1925-ben szavalt Alexander Moissi. 1926-ban itt mondta el versét bengáliul 
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Rabindranath Tagore. Paul Valéry 1936-ban A SZELLEM TÁRSADALMÁÉRT címmel tartott 
elôadást. Itt volt az az emlékezetes Paul Éluard-est, amelyre még sokan emlékeznek 
1948-ból. És a Zeneakadémia olyan hely volt, ahol felolvashatott Thomas Mann. Az ô 
három budapesti szereplése közül a harmadik, a Hatvany Lajos által támogatott, József 
Attila betiltott üdvözlô versével fémjelzett alkalom közismert, ám az a Magyar Színházban 
zajlott. Kevésbé tudott, hogy korábban már két alkalommal járt Budapesten, amikor 
az emigráns Lukács György bankár édesapjának vendége volt. A Lukács-házban ekkor-
tájt házitanítóskodó Gyergyai Albert így emlékezik a vendég zeneakadémiai felolvasá-
saira: „Elsô ízben a Varázshegy »Hóesés« címû vagy tartalmú fejezetét olvasta fel a Zeneakadémián, 
zsúfolt teremben, de különösebb lelkesedés nélkül, másodszor »Willy a médium«-ot, talán nagyobb 
érdeklôdéssel. Mint ô maga mondta az öregúrnak: »csak a rinocéroszra kíváncsiak«, a felolvasás 
már nem érdekli ôket.”18 Talán harmadszorra a valódi, aktuális érdeklôdés is fellángolt.

Az egy személyre koncentráló szerzôi estek mellett komplett folyóiratok estjei is 
elôfordultak. Ezek közül a legismertebb a Nyugat huszonöt éves jubileumi estje, amikor 
„az Olümposz Lágymányosig ért, Lágymányos pedig a Zeneakadémiáig”.19 Szerzôinek nem 
csak tekintélyük volt vitathatatlan, fiatal híveik csodálták ôket. „Úgy álltak ott egymás 
olda lán, harcos óriások, legyôzhetetlen összefogásban, mint akik a homlokukon lecsorduló vértôl 
boldogan nevetnek bele a világba” – idézi fel fiatalkori élményét Ottlik Géza.20 Mindemellett 
kapott zeneakadémiai estet A mi szavunk címû ifjúsági folyóirat, rendezett matinét a Ma, 
önálló esttel szerepelt az erdélyi Helikon, a Múlt és Jövô, a Válasz, az Egyenlôség, a Pandora, 
sôt ’38-ban a Népszava is. Itt zajlottak 1926-ban az Új Föld-estek, ámbár ez fordított 
történet: elôbb volt a színpadi (pódiumi) megjelenés, abból lett a folyóirat.

Költôi estek tematikus szervezésben is elôfordultak. Ezek részben kapcsolódtak 
a szerzôi estekhez – Ascher például KÉT ÉV HALOTTAI címmel tartott estet 1938-ban: 
„S milyen nagy halottakról! Kosztolányi, Karinthy, Juhász Gyula, József Attila, Nagy Endre!”21 
De fôleg a harmincas évek végén meg a negyvenes években egymást követték az olyan 
sorozatok, mint A VERS NAGYMESTEREI, HALHATATLAN MAGYAR GÉNIUSZ, HALHATATLAN SZERELEM, 
VILÁGIRODALMI CIKLUS, SZÁZADUNK LÍRÁJA és a többi, és a többi. Ezek az estek egyre inkább 
baloldali jelleget öltöttek, és a közelítô fasizmus, a fenyegetô háború elleni tiltakozás 
fórumai lettek. „Gondolok elsôsorban a második világháború elôtti és alatti idôre – írja Lengyel 
Balázs a szabadsághiánynak az irodalomra gyakorolt hatásával kapcsolatban –, a hábo-
rúellenes rejtett, antináci megszólaltatásra, amikor is – ma már kevesen tudják – a versmondás 
olyan intenzitással éledt meg, nemcsak a különbözô kisebb társaságok elôadásaiban, például a 
Vajda János Társaságban, hanem a Zeneakadémia nagyterme is sorozatosan megtelt vershallga-
tó közönséggel.”22 Bár Magyar Bálint legendának tartja a húszas-harmincas évek vers-
mon dókultuszát, azt ô is elismeri, hogy „1940 táján valóban lépten-nyomon lehet verselôadóes-
teket rendezni, egész ciklusokat is, telt házra számítva a Vigadóban vagy a Zeneakadémia nagy-
termében”.23

Ezek az estek leginkább Hont Ferenc nevéhez kötôdtek. Ô, a Független Színpad 
lehetôségei beszûkülvén, elsôsorban a pódium mûvészi és politikai lehetôségeit igye-
kezett kihasználni. Nagyszabású irodalmi sorozatainak története már azt is megmutat-
ja, hogy azért a Zeneakadémia sem volt mindig tárt karokkal bárkit befogadó partner. 
Az álindokkal alátámasztott elutasítástól a direkt betiltásig mindenre akadt példa. 
Amikor Beregi Oszkár rövid emigrációja után 1925-ben hazajött, és két elôadóesttel 
próbálta megszondázni a közönséget, „a Zeneakadémiáról kiderül, hogy »iskolai terem«, a 
Lloyd-társulat díszterme pedig tûzveszélyes. Beregi kénytelen dolgavégezetlenül elutazni a jobbol-
dali sajtó útszéli szidalmai között”.24 Hont Ferenc felidézi, hogy két nappal az 1941-es KÖLTÔ 
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ÉS KORA-sorozat Csokonai-estje elôtt tudták meg, „hogy a Zeneakadémia erre a célra nem 
bocsátja rendelkezésünkre a termet”, ezért a sorozatot ekkor át kellett költöztetni a Vigadóba, 
ami a technikai feltételek eltérése miatt a mûsor teljes átalakításával járt.25 De a 100% 
1930 tavaszára tervezett estjét vagy Gobbi Hilda nyolcrészesre tervezett sorozatát a ha-
todik résztôl, mely az ATYÁMFIA, FARKAS címet viselte, 1943-ban éppenséggel kerek-pe rec 
betiltották. A kollektív emlékezet azonban megôrizte a költôi estek demonstrációit.

Persze korántsem csakis a baloldalnak volt fóruma a Zeneakadémia. Kun Imre be-
számol egy 1921-ben fényes közönség elôtt tartott „igazi concert paré”-ról. „A Zeneakadémia 
palotája régen látott annyi autót, mint ezen az estén. Az autótulajdonosok túlnyomórészt arisztok-
raták voltak, akik elôtt egyébként sokkal ismerôsebb volt a közeli Nagymezô utcai mulatónegyed 
számos lokálja, mint a zenemûvészet palotája. Most azonban Hubay Jenô nevének hallatára sokan 
»feláldozták« egy estéjüket.”26 A Zeneakadémia ugyanakkor nagyon alkalmas volt diplo-
máciai jelentôségû rendezvények tartására, mint mondjuk 1921-ben a Korvin Mátyás 
Egyesület Dante-ünnepsége. A Ház természetesen semlegesen rendelkezésére állt in-
tézményeknek, társaságoknak. Többször tartott itt francia matinét a La Fontaine Társaság, 
1939-ben egy Molière-jelenettel, 1943-ban egy Beaumarchais-jelenettel tálalta díjkiosz-
tó ünnepségét az École de Langue Française. Irodalmi esttel jelentkezett 1942-ben a 
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, sokszor jelen volt a Goethe és a Gárdonyi 
Társaság. A háború után rendezett mûsort a Magyar Repülôszövetség, a Magyar Ma-
gán alkalmazottak Szabad Szakszervezete, a Vendéglátó Ipari Munkások Szabad Szak-
szer vezete, a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete és a Hangversenyrendezôk Szabad 
Szervezete, továbbá a Magyar Házfelügyelôk és Segédházfelügyelôk Országos Sza bad-
szak szervezete is, utóbbi ráadásul díszelôadást.

Külön fejezetét alkotják a Zeneakadémia nem pusztán komolyzenei programjainak 
a jótékonysági estek. Ezeket általában népszerû irodalmi és zenemûvekbôl állították 
össze, és fôleg a két világháború alatt volt rájuk szükség. Az Andrássy úti hadikórház és 
fiókintézményei laboratóriumi felszerelési céljaitól Küry Klára vagy József Attila sírem-
lékéig, a csász. és kir. 12. tábori ágyús ezred hadirokkant legénysége és a harctéren 
elesett legénységének hátramaradottjaitól, a Rokkantügyi Hivatal alapjától, az Országos 
Ínségenyhítô Mozgalomtól, a háború által sújtott zeneakadémiai növendékek és álta-
lában a szegény sorsú egyetemi hallgatóktól az „Erdélyért” Országos Gyûjtôbizottságon 
keresztül a Fôvárosi Tanoncok és Árvaházak karácsonyi felsegélyezéséig a legkülönbözôbb 
címzettjei voltak ezeknek az esteknek vagy matinéknak. Az elsô világháborús jótékony-
sági estek rendszerint magas rangú személyek, leginkább fôhercegek és -nôk (Zsófia, 
Stefánia, Auguszta stb.) védnöksége, sôt védôsége alatt zajlottak. Rendszeresek voltak 
a Kövessy-vár jótékony estjei: ez a Kövessy Albert alapította társaság nyomorgó idôs 
színészeket támogatott.

Ugyanígy szívesen adott teret a Zeneakadémia színészi, illetve szerzôi (költôi vagy 
zeneszerzôi) jubileumoknak, amelyeket általában a mûvésztársadalom legnagyobb 
alakjai tiszteltek meg közremûködésükkel. Hegedûs Gyulára már halála után emlékez-
tek legnevesebb kollégái 1932 januárjában, de 1933. március 12-én Ditrói Mór 60 éves 
mûvészi jubileuma annyira jelentôs társadalmi esemény volt, hogy a plakát nemcsak a 
közremûködôk nevét tünteti fel Bárdos Artúrtól Basilides Márián, Beregin, Csortoson, 
a Góth házaspáron át Vaszary Piroskáig, hanem azt is, hogy a Musica zongorát a Musica 
r. t. Erzsébet körút 43. szállította. Békeffi Lászlót viszont az sem mentette meg késôbbi 
sorsától, hogy hallatlanul kemény konferanszai ellenére (vagy mellett) 1938-ban ünne-
pelt 25 éves jubileumán, ahol többek között Bársony Rózsi, Fedák Sári, Gyurkovics 
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Mária, Medgyaszay Vilma, Orosz Júlia, Ferenczy Károly, Herczeg Jenô, Huszár Pufi, 
Palló Imre, Rózsahegyi Kálmán vállalta a közremûködést, ezekkel a szavakkal köszön-
tötte a családostul felvonuló kormányzót: „Mátyás király óta nem volt magyar államfô, aki 
ilyen szeretettel pártfogolta volna a magyar mûvészetet.”27 Tarka esttel ünnepelte 30 éves 
színházi múltját 1939-ben Bánóczi Dezsô dr., Komlós Vilmost 1937-ben köszöntötték 
kollégái 25 éves jubileumán. Medgyaszay Vilma 1938-ban megtartott 30 éves jubileuma 
után még bô egy évtizedig ünnepelt vendége volt a Zeneakadémiának. 1942-ben Bárdos 
Artúr „színház nélküli színházi jubileumára” írta JUBILEUM címû köszöntôjét Herczeg Fe-
renc.28 Fehér Gyulát, a Nemzeti Színház nyugalmazott mûvészét a színházi élet krémje 
köszöntötte 1948-ban. Még az ilyen eseményektôl egyébként idegenkedô Kassákot is 
nagyszabású zeneakadémiai irodalmi esttel köszöntötte 60. születésnapján a Mûvészeti 
Tanács 1947-ben. 

Az akár elôadókra, akár költôkre koncentráló esteket, tematikus programokat, vegyes 
irodalmi-zenei mûsorokat, de még a jubileumokat is mindig komoly bevezetô elôadás 
elôzte meg. A nívós névsor Bárczy Istvántól Fenyô Miksán, Földessy Gyulán, Füsi Józsefen, 
ifj. Gaál Mózesen, Harsányi Zsolton, Hunyady Sándoron, Kárpáti Aurélon, Kassákon, 
Kosztolányin, Móriczon, Ortutayn és másokon keresztül Pünkösti Andorig, Szép Ernôig, 
Színi Gyuláig, Vikár Béláig tartott.

Ezeknek a bevezetôknek mintegy a folytatásaként értelmezhetôk azok a teljes prog-
ramot elfoglaló ismeretterjesztô, illetve tudományos elôadások, melyeknek a Zeneakadé-
mia rendszeresen helyet biztosított. A húszas évek elejétôl kezdve, egy négyéves kiha-
gyástól eltekintve nem múlt el szezon Szabó Dezsô elôadása(i) nélkül. Egy ilyen alka-
lomról részletesen mesélt 1933-ban Tamási Áron. Érdemes kissé hosszabban idézni, 
mert nemcsak az elôadót, de az ilyen esték hangulatát, közönségét, általános befogadó 
közegét is jól jellemzi. „A dolog úgy történt, hogy valamelyik bátrabb és edzettebb diákegyesület 
felkérte Szabó Dezsôt, hogy beszéljen nekik a nyilvánosság elôtt. Az elôadás a Zeneakadémia 
nagytermében hangzott el. S mivel azelôtt én sohasem láttam volt Szabó Dezsôt a nyilvánosság 
elôtt, s mint legendás közönség-elragadót sem ismertem, nagy élvezetre várakozva ültem fent az 
erkélyen. A nagyterem zsúfolásig tele volt, jórészt diákemberekkel, s amikor Szabó Dezsô a felcsi-
gázott fiatalok elôtt végre megjelent, erôs és egyöntetû zaj támadt az ünneplésre. Próbáltam úgy 
figyelni, ahogy csak tudok. A mesteren fekete-szürke csíkos nadrág volt s fekete kabát, ami bejövet 
az elôadói asztalhoz, gombolatlanul lebegett. Élénk, de nem túlzott lépésekkel jött, nagyon megnyerô 
magatartással. Az asztal elôtt megállva, diszkréten köszönt a közönségnek, és nyomban leült. Az 
egyöntetû taps javában zúgott még, s azután is vagy két-három percig, de Szabó Dezsô többet nem 
állt fel, sem ültébôl nem bólintott vissza, hanem jobbra-balra pislogott, hogy számba vegye a kö-
zönséget. Az elôadás egy tízperces szünettel mintegy három óráig tartott. Végig ültébôl beszélt, 
magyarázó kézmozdulatokkal. Néha hátrébb tolta maga alatt a széket, de az asztalhoz közelebb 
mégis jobb lehetett, mert hamarosan visszahúzta mindig. Megmondta már a bevezetésben, hogy 
újat nemigen fog mondani, hanem csupán azokat a gondolatokat foglalta össze, amelyeket a 
hallgatóság és az olvasóközönség írásaiból is jól ismer. Én is ismertem most összefoglalt eszmevi-
lágát, de mégis újszerûen hatott rám. Ennek a titka elsôsorban nem az elôadás módja, amelyik 
közönségnek szóló mesteri munka volt, hanem a titka inkább a ragyogó szellem, amely igazságot, 
bátorságot és látókört ad minden mondatával.”29 A népszerû elôadó, sokak bálványa aztán 
1939-ben szintén megkapta a maga 60. születésnapi zeneakadémiai ünneplését.30

1924. január 6-ra hirdeti a plakát „Németh Antal hírlapíró” felolvasását SZÍNHÁZI KULTÚ-
RÁNK MÉRLEGE címmel. A bátor célzatú felolvasás megelôlegezett pontjai: „A budapesti 
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színházi élet; Mûvészet és üzlet; A direktorok; A színészek; Van-e magyar rendezô-mûvészet?; Új 
törekvések és a pesti színházak; Kritika a kritikáról; Hogyan készül az újságkritika; A reklám és 
a közönség; Kritika a közönségrôl; Primadonna-kultusz és egyéb tömeghisztériák; Az irodalom 
divatja és a smokkok; Az epigoni Shakespeare-ciklus; Darab-eldugdosás és kultúrpolitika; A »mér-
leg«; Babérossy Leander pálfordulása.”31 Hont Ferenc 1941 áprilisában MONGÓLIÁTÓL A KÁR-
PÁTOKIG tekintette át a mai színjátszást: a burját–mongol, cseremisz, örmény, kozák, uk-
 rán stb. népek drámairodalmát, színjátszását és zenéjét vetített képek segítségével 
mu tatta be. De nem csak színházi-irodalmi-szociológiai témájú elôadások voltak. Kun 
Imre 1931-ben elhozta Pestre August Piccard-t, „a sztratoszféra léghajósát”. „A közönség 
nagy érdeklôdéssel hallgatta a felhôt járó lovag »Repülésem a sztratoszférában« címû elôadását 
munkájáról, élményeirôl – emlékezett vissza a legendás koncertszervezô. – [...] Picard tanár 
úr mindezt professzori egyszerûséggel mondta el a Zeneakadémia kistermét megtöltô közönségnek. 
Tár gyi lagosan és szerényen.”32

1945 után volt elôadás A DONTÓL BORIG címmel Gábor Andor bevezetôjével a depor-
táltak életérôl, és a divat történetérôl is Egyiptomtól Kr. u. 1945-ig. 1949-ben Major 
Tamás az MDP Kultúrakadémiája keretében SZÍNHÁZ ÉS DEMOKRÁCIA címmel tartott elôadást, 
amely már erôteljesen magán viselte a fordulat jeleit. „Elôször felvázolta a demokrácia és 
a színház útját a felszabadulástól a »fordulat évéig« – rögzítette naplójában Máté Lajos. – Két 
irányt vettek a színházak: egy részük a népi demokrácia, másik részük a polgári demokrácia felé. 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy mindent játszottak, amit eddig nem volt szabad. Úgy gondolom, ilyen 
elsôsorban a Mûvész Színház (Cocteau, Maugham, Anouilh, Pirandello, Sartre). Itt illette kriti-
kával a Nemzeti mûsorát is: Cocteau: Szent szörnyetegek, Tamási Áron: Hullámzó vôlegény, Déry 
Tibor: Itthon, Dumas: Kaméliás hölgy stb. Aztán rátért az új feladatokra.”33

Nem túl gyakran, de a képzômûvészet is megjelent a Zeneakadémián. Kun Imrének 
egyik elsô vállalkozása egy kistermi mûvészettörténeti sorozat volt Gerevich Tibor, Lyka 
Károly, Hevesy Iván és mások elôadásaival.34 Rabinovszky Máriusz 1927-ben Cillich 
Anna, Járitz Rózsa és Kiss Vilma mûvészetérôl tartott elôadást, és 1940 körül létezett 
MÚZEUMI MATINÉ címû sorozat is.

Voltak olyan tudományos elôadások, amelyeket élôszóval, tánccal, jelenettel illuszt-
ráltak, és olyan programok, amelyek csak ilyen jelenetekbôl álltak, bevezetôvel. Rabi-
novszky Máriusz a tánc történetérôl és típusairól is tartott elôadásokat 1940-ben. Góth 
Sándor „csevegéseket” tartott, jelenetekkel, egyfelvonásosokkal illusztrálva. 1943-ban az 
ÖRÖK DIALÓGUSOK címû esten Ujlaky László, Major, Ungváry és mások Shakespeare-, 
Rostand-, Csokonai- és Wilde-részleteket adtak elô. Jelenetek gyakran szerepeltek a 
költôi vagy vegyes programokban is, például a Goethe vagy a La Fontaine Társaság 
estjein. 1943-ban a VIDÁM ÓRÁK címû program más mûsorszámok között Molière KÉNYTELEN 
HÁZASSÁG címû vígjátékát foglalta magába. 1944. március 26-ára SZÍNHÁZ A PÓDIUMON 
címmel, TRAGÉDIA ÉS DRÁMA alcímmel hirdettek részleteket Pünkösti Andor bevezetô 
elôadásával AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁ-ból, a STUART MÁRIÁ-ból, a III. RICHÁRD-ból, Ladomerszky, 
Greguss, Lánczy Margit felléptével – nem tudom, megtartották-e. 1946-ban a SZÁGULDÓ 
MÚZSÁK címû sorozat kilenc tematikus egységbe osztotta a mûveket és szereplôket, az 
istennôket Háy Gyula bevezetôje után megjelenítô elôadók pedig nem kisebb szemé-
lyiségek voltak, mint Zsolt Béla (Clio), Polgár Tibor (Euterpé), Boross Elemér (Erato), 
Fodor József (Kalliopé), Staud Géza (Melpomené), Márkus László (természetesen a 
rendezô), valamint Gellért Endre (Thalia), Zsoldos Andor (Polyhymnia), Rabinovszky 
Máriusz (Terpsichoré) és Komjáthy Aladár (Urania).
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Az irodalmi, színházi illusztrációkat, jeleneteket felhasználó elôadások átvezetnek a 
Zeneakadémia színház jellegû mûködéséhez. Ez annyira kimondott profilja volt, hogy 
elôregyártott díszlettípusokkal is felszerelték a színpadot: „Spannraft Ágoston, az Operaház 
kellékese a következô díszleteket (!) javasolta: függöny, drapériaszínfal; barokk szobaberendezés; 
román teremfelszerelés; kerti díszlet; utcai díszlet, különféle levegô és távlat festése, elôtér, sziklaelôtér, 
lugas és hátfal, kápolna, különbözô kerítések.”35 Ez természetesen a Kisteremre vonatkozik, 
nem pedig a Nagyteremre, ahol csak hagyományos szavalóesteket lehetett rendezni, 
mert „egy puszta, óriási pódium, kéznyújtásnyira a közönségtôl”.36

Már a legelsô évektôl kezdve teret adtak a legkülönbözôbb színiiskolák vizsga elô adá-
sainak. 1921-ben A KAMÉLIÁS HÖLGY-gyel és Herczeg Ferenc A DOLOVAI NÁBOB LEÁNYA címû 
darabjával vizsgáztak a rövid életû Beszédmûvészeti Iskola növendékei. 1918-ban itt 
mutatkoztak be a Ma folyóirat Mácza János vezette színiiskolájának tagjai. Itt mûködött, 
próbált, kísérletezett és mutatkozott be Tiszay Andor Színpadmûvészeti Stúdiója a 
húszas évek végén. Többször tartott itt vizsgát Rózsahegyi Kálmán színiiskolája.

De nemcsak jeleneteket felsorakoztató ismeretterjesztésnek, nemcsak a legkülönbözôbb 
színiiskolák kísérleteinek és vizsgaelôadásainak volt otthona a Zeneakadémia, hanem 
komplett színházi elôadásnak, sôt teljesen igazi színháznak is, nem is egynek. Ezek közül 
az elsô a neves színigazgató, Feld Zsigmond színésznô leányának vállalkozása volt, 
amelyrôl Schöpflin Aladár lexikona azt írja: „1910. november 19-én »Kamarajátékok« néven 
társulatot szervezett és a Zeneakadémián tartotta elôadásait, ahol tisztán irodalmi jellegû színpa-
di mûvek színrehozását tûzte ki feladatául, s különösen az északi drámaírók munkáit adatta elô.” 
Feld Irén színháza, mely a Thália Társaság programját folytatta, részben annak színé-
szeivel, a Zeneakadémián kívül a Várszínházban és az Uránia Színházban is mûködött. 
1912 szeptemberéig 21 darabot mutattak be, ebbôl 7-et az alapító helyszínen. A következô 
és egyben a legnagyobb tekintélyt és talán az utókor emlékezetét is leginkább kivívó 
alakulat az 1919 márciusától itt mûködô elsô Madách Színház volt. Ôk 1920 májusáig 
13 bemutatót tartottak. A színházat Kosztolányi SZÍNHÁZAVATÓ PROLÓGUS-a után Karinthy 
HOLNAP REGGEL-ével nyitották meg,37 mely igen nagy sajtó- és közönségsikert aratott. 
Mûsorukon szerepelt többek között Strindberg, Hofmannstahl, Anatole France, Edmond 
Rostand, Ibsen. Németh Antal SZÍNÉSZETI LEXIKON-a a háború utáni legjelentékenyebb 
színházi vállalkozásként írja le ezt a színházat, amelyet végül egy rendelettel kilakoltat-
tak a Zeneakadémiáról, de Kamaraszínház néven hamarosan megújult az Eskü úti volt 
Medgyaszay Színházban. Mind a Kamarajátékok, mind a Madách Színház a legmoder-
nebb színházi tendenciákat igyekezett átplántálni Magyarországra, és ez a kísérletezô 
kedv még nagyobb lendülettel mutatkozott meg 1926–28-ban az Új Föld-esteken és a 
Palasovszky Ödön nevével fémjelzett sok mûfajú avantgárd produkciókban, a Cikk-Cakk 
estéken, a Rendkívüli Színpad és a Prizma elôadásain, melyek a modern színpadi tech-
nikai lehetôségek számtalan formáját alkalmazták, s amelyekbe csinos kis egyfelvoná-
sosok is belefértek. Hont Ferenc Független Színpada más helyeken is játszott, de a 
HÁROM KÖRÖSZTYÉN LEÁN-nak, a KOCSONYA MIHÁLY HÁZASSÁGÁ-nak és Madách CIVILIZÁTOR-
ának itt volt a bemutatója, és nem véletlenül választotta ezt a helyszínt irodalmi estjei 
számára, ahol a színpadi lehetôségeknek a puszta szavalásnál nagyobb szerepet szánt. 
Különösen azért sajnálta, hogy tematikus-agitációs versmûsorait át kellett helyeznie a 
jóval rosszabb felszereltségû, szegényesebb küllemû és rosszabb akusztikájú Vigadóba, 
mert – mint írja – „a Zeneakadémia kamaraterme, függönnyel elválasztható elôszínpad-dobogójával 
és keretbe zárt hátsó színpadával, színesíthetô fényszóróival, kisméretû nézôterével ebbôl a szem-
pontból gazdag és változatos lehetôséget kínált” a színjátékszerû megjelenítésre.38 Ezeket a 
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lehetôségeket igyekezett kihasználni az ifjú Keleti Márton, aki 1924-ben megrendezte 
itt Maeterlinck TINTALIGES HALÁLA címû darabját, amelyet a Nyugatban Füst Milán is 
megdicsért, és amelyrôl Tiszay Andor azt írta a SZÍNÉSZETI LEXIKON-ban a MAGYARORSZÁGI 
KÍSÉRLETI ELÔADÁSOK-ról szóló nagyszabású és abszolút naprakész esszéjében, hogy az 
alkalmazott zenei és fényhatások „ugyan a szöveg rovására hatottak, de a bemutatót mégis 
érdekes rendezôi ötletté avatták”.39

1932-ben itt zajlott két alkalommal Paulini Béla MAGYAR JÁTÉKOK címû, nyolc fejezetbôl 
álló estje, talán az 1938-as CSUPAJÁTÉK valamiféle elôképe, bár ebben több szerepet kapott 
a próza, a dialóg, a színpadi beszéd. 1936-ban itt tartotta bemutatkozását Bessenyei 
A PHILOSOPHUS-ának bemutatójával Csillag Ilonka, Hegedüs Géza és barátaik nagy re-
ményekkel kecsegtetô Magyar Játékszín nevû vállalkozása, amely azonban ezzel az 
elôadással hamvába is halt. 1945 áprilisában Jacques Duval FRANCIA SZOBALÁNY-ának 
bemutatójával nyitja meg újra kapuit a zeneakadémiai színház, a májusi KACAGÓMÛSOR 
Tiszay Andor orosz vígjátékokról szóló elôadását Csehov HÁZTÛZNÉZÔ-jével kíséri, 1946 
tavaszán pedig évadnyitó darabként Németh László PAPUCSHÔS-ét tûzték mûsorra a 
Kisteremben.40 1946. november 30-án a Fiatalok Góth Sándor Társasága Cronin A NAGY 
ÚT címû darabját adja elô, elôkészületben pedig Török Sándor KÜLÖNÖS ÉJSZAKÁ-ját és 
ismét a FRANCIA SZOBALÁNY-t ígéri. Ugyancsak 1946-ban „Kürthy György és fia, Péter, tervez-
tek a Zeneakadémia kamaratermében drámai színházat. Szerzôdtettek színészeket Darvas Szaka-
dékára, de nem tudtak megindulni”.41

A harmincas évek végétôl a háború okozta megszakítással jó évtizedig az operai 
színjátszásnak is otthona volt a Kisterem: elôbb a Fiatalok Operaszínpada csinált itt 
elôadásokat, a háború után pedig az Endre Béla által alapított Budapesti Kamaraopera 
Társulat több játszóhely után Vígopera néven telepedett itt le: „Törzsjátszóhelyén, a 
Zeneakadémia kistermében 1947 májusáig negyvenöt elôadást rendezett, az 1947–1948-as évad-
ban pedig száztízet (abból közel harminc operett).”42

Mindemellett gyakoriak voltak a sokféle alkalomból rendezett elegyes estek, melyek 
témák vagy elôadók köré csoportosítva, esetleg „csak úgy” – versen, prózán, dialógon, 
jeleneten kívül a legkülönfélébb, hangszeres és vokális, klasszikus és modern, komoly 
és könnyû, szimfonikus, népi, operett-, sláger-, jazzszámokat vegyítettek például ÉRTÔL 
AZ ÓCEÁNIG; KÖLTÉSZET, ZENE, OPERA, SANZON; POSTÁS SZÍVEK DALBAN, VERSBEN; A TAVASZ SZÍMFÓNIÁJA 
– VERSBEN, TÁNCBAN, ZENÉBEN; NAGY MÛVÉSZ MATINÉ (Jávorral, Fényes Alizzal, Latabárral, 
Greguss-sal, Majorral, Kazallal) vagy egyszerûen MÛVÉSZESTÉLY, SZÍNES SZÍNPAD, KORTÁRS 
MÛVÉSZET, KÖLTÔK ESTJE címen.

Nem tudom, hogy a Zeneakadémián belül milyen intézményi egység döntött a be-
fogadott programokról. A felsorolt estek és matinék természetesen nem a Zeneakadé-
mia produkciói voltak. Vagy maguk a rendezô intézmények szervezték ôket, vagy az 
erre a célra létrejött s a húszas évektôl egyre szaporodó hangversenyirodák. 1921-ben, 
a Koncert iroda megalapításakor „a Rózsavölgyi, a Harmónia, a Fodor-iroda és Méry Béla 
cége voltak a legnevesebb hangversenyrendezô irodák” – sorolja Kun Imre.43 Ehhez hozzáte-
hetjük a két háború közötti idôszakkal kapcsolatban a Stúdiót, a Szászt, a Bánt, az Al-
legrót, a háború alatt a Toborzót és a Fortét, utána pedig a Brodszkyt, a Libertast, a 
Szóbel–Új Stúdiót, a Kultúrát, Muzsikát, Pinocchiót, Metrót és másokat. Érdekes, hogy 
a magán-hangversenyirodák még a legnagyobb centralizálás és államosítás idején is 
léteztek, az ötvenes években vidáman mûködtek, és szervezték egymás után a leg kü-
lönbözôbb mûfajokat és mûvészeti ágakat magukba foglaló zeneakadémiai programo-
kat. Profik közremûködésére már a legkorábbi idôkben is szükség volt, még ha az némi 



78 • Lenkei Júlia: „Csinálj egy önálló estét a Kisteremben!”

indító szervezésen kívül nem állt is másból: a rendezés „akkor csak annyit jelentett – em-
lékezett vissza Ascher Oszkár –, hogy minden adminisztrációs munkát: jegynyomás, plakátok, 
terembiztosítás stb. elôlegezett, s a kiadások és rendezési díj levonása után fennmaradó összeg a 
szereplô mûvész honoráriuma; de ebbôl még a közremûködô szereplôt is honorálni kellett. [...] 
A négyszáz jegyet tíz-húsz-harminc darabonként átvették a barátok, továbbadták, eladták, s így: 
telt ház »ünnepelt«”.44 Így aztán nem csoda, hogy az áttekintésünket indító Török Erzsi-
féle történet is úgy folytatódott a tanú szerint, hogy a megbûvölt Erinnisz bejelentette: 
„A jegyeket majd mi eladjuk.”45

Lehet, hogy azért, mert a hangversenyrendezô irodákat felszámolták, s ezzel a Ze-
ne  akadémia sokszínû tevékenységének, befogadó mivoltának a lehetôsége is megszûnt, 
a következô évtizedek alatt a nem szûken vett komolyzenei hangversenyprogramoknak 
az emléke tökéletesen elhalványodott. 1994-ben történt, hogy Halász Péterék „Bozsik 
Yvette-tel és Fischer Ivánnal »koncerttermi forradalomra« készültek [...]: Bartók A fából faragott 
királyfiját akarták elôadni Halász rendezésében. A Zeneakadémia rektora azonban az intézmény 
hagyományaira hivatkozva nem akarta engedélyezni a vizuális elôadásmódot, mondván, a Ze ne-
akadémia nem holmi orfeum”.46

A rektor úr óriásit tévedett, nagyon nem ismerte saját intézménye tényleges hagyo-
mányait. Attól eltekintve, hogy A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI-nak bármiféle elôadása nehe-
zen lenne nevezhetô orfeumi produkciónak, bizony a Zeneakadémia nemcsak nagyon 
gyakran helyet adott táncprodukcióknak, de beengedte megszentelt falai közé a könnyû, 
sôt még annál is könnyebb mûfajt is.

Ami mármost a táncot illeti, annak már a legkorábbi évektôl kezdve eminens hely-
színe volt a Kisterem. A sok egyéb helyszín mellett szívesen léptek itt fel Budapest 
világhírû vendégei, a modern tánc nagyágyúi. Akkoriban ez a mûvészeti ág a legszéle-
sebb rétegek érdeklôdésére is számot tartott, amelyek csak egy kicsit is kíváncsiak voltak 
a modern mûvészeti tendenciákra: még az igazán elvont dolgokkal foglalkozó ifjú Lukács 
György is rögzítette naplójában a Wiesenthal nôvérekkel kapcsolatos élményeit47 – ôk 
Pesten speciel nem a Zeneakadémián léptek fel, de a reményteljes filozófus 1911-es 
reflexiója nagyon jellemzi az érdeklôdést. 1912-ben viszont itt mutatta be elôször mód-
szerét, majd 1914-ben és 1917-ben újra eljött Émile Jaques-Dalcroze, hogy komoly 
sajtóvisszhangot keltô elôadást tartson növendékeivel, s hamarosan már két legjobb 
magyar tanítványa, Szentpál Olga és Kállay Lili is itt tartott szólóestet. 1923-ban itt 
táncolt Valesca Gert és Ellen Tells, a háború után (már sokadszor) Rosalia Chladek, a 
legújabb nemzedékbôl Hanna Berger. 1928–29-ben Palasovszkyék avantgárd produk-
cióiban jelentôs helyet foglaltak el a mozdulatkompozíciók, mozgástanulmányok, cso-
portos és szólóetûdök, elsôsorban Madzsar Alice növendékeinek elôadásában, a leg kü-
lönbözôbb mechanikus hangkeltési eszközöktôl a versen és szavalt prózán át az akkor 
induló komponistanemzedék (Kozma József, Jemnitz Sándor, Szelényi István, máshol 
Kósa György, Kadosa Pál) mûveire koreografálva. Itt zajlott Nagy Etel négy táncestje, 
melyekrôl Vas István olyan részletesen tudósított, elôadták itt Szentpál Olga–Volly István 
MÁRIA LÁNYOK címû, Szeged környéki népi motívumokra komponált táncjátékát. Dienes 
Valéria mûveinek is helyszíne volt a Zeneakadémia, nemcsak olyan mesejátékoknak, 
mint a CSIPKERÓZSIKA vagy a HÓFEHÉRKE, olyan „gyermekmisztériumnak”, mint az ITT AZ IDÔ, 
olyan mozdulatjátéknak, mint a HAJNALVÁRÁS vagy a RÓZSÁK SZENTJE, de olyan nagysza-
bású misztériumnak is, mint a MÁRIA, A MEGVÁLTÁS ANYJA és a PATRONA HUNGARIAE, mindkettô 
Bárdos Lajos zenéjére. Ezeknek az elôadásoknak a kórusait természetesen Dienes Valéria 
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orkesztikai iskolájának növendékei alkották, aminthogy harminc éven át május–június 
táján rendszeresen rendezték itt a legkülönbözôbb irányzatú mozdulatmûvészeti isko-
lák (Kállay Lili, Szentpál Olga, Hirschberg Erzsébet, Berczik Sára és mások) év végi 
bemutatóikat. Az utolsó e nemben Kovács Éva iskolájának 1950. június 25-i vizsgája 
volt. A legtehetségesebb növendékek gyakran szóló- vagy két-három személyes esteket 
is tartottak itt – Hirschberg Erzsébet, Greguss Kornélia, Jármay Edit, Kovács Éva, Szöl-
lô sy Ágnes, Egri Zsuzsa itt tették elsô és részben utolsó lépéseiket a táncmûvészet világát 
jelentô deszkákon. 

A modern tánc mellett a klasszikus balett és a jazz, sôt a népi tánc is helyet kapott a 
Zeneakadémián. A vegyes, irodalmi-zenei esteken idônként szerepelt táncszám is. 1940 
áprilisában a Nádasi-balettstúdió tartotta itt bemutatóját. 1941 márciusában a DIZÔZ – 
TÁNC – JAZZ DÉLUTÁN keretében Felekiék és egy akrobatikus táncospár mellett egy „erede-
ti mondain táncduett” is szerepelt. Az 1942. augusztusi ORSZÁGOS MAGYAR NÓTAEST ÉS TÁNCEST 
elsô számú sztárja Bordy Bella volt. 1947-ben Sopronyi Lili táncmûvésznô itt ünnepel-
te 25 éves jubileumát, 1949-ben pedig az akkori balett elsô számú csillagai: Lakatos 
Gabriella, Pásztor Vera, Sallay Zoltán, Vashegyi Ernô léptek fel.

A könnyû mûfaj pedig pláne pompásan érezte magát a komolyzene megszentelt 
hajlékában. Az operett elsô pillanattól kezdve jelen volt, de hamar megjelent a jazz is. 
„1928 novemberében egy világhírû jazz-énekes, a lemezekrôl általánosan ismert Jack Smith, 
a »suttogó bariton« fellépése hasonló érdeklôdést váltott ki annál a közönségnél, amely ritkán lép a 
Zeneakadémia hangversenytermébe – emlékezik vissza egyik korai szervezésére Kun Imre. 
– Az elsô Jack Smith-est ugyanis a Zeneakadémián zajlott le. A kritikusok nagy zavarban voltak, 
mert amit Jack Smith csinált (egy-egy akkorddal vagy egy ujjal »pöcögtetve« kísérte énekét), nem 
tartozhat a muzsika fogalma alá, viszont mint attrakció, különösen a két világhírû szám, a »Miss 
Annabelle Lee« és a »My Blue Heaven« – amelyre a pesti közönség gyakran táncolt – megtette a 
ha tását, és nagy sikert aratott.”48 Az igazi felfutás a negyvenes években következett be. So ha 
annyi operett-, sláger-, jazz- (már amennyiben az könnyû, mindenesetre nem úgy nevezett 
komolyzene), filmzeneprogram, magyarnótaest, mint a negyvenes évek teljes folyamán, 
a háború alatt és még utána is bôven, és fôleg kabaré, kabaré, kabaré!49 Szilveszter nem 
volt Zeneakadémia nélkül, de nem volt olyan alkalom sem, farsangtól tavaszi és nyári 
könnyed programokon át mikulásig és karácsonyig, hogy a Zeneakadémia ne kínált 
volna odaillô vidám vagy andalító estet. KOMIKUSOK DÉLUTÁNJA, KOMIKUS KONGRESSZUS, 
A NEVETTETÉS NAGYMESTEREI, KOMIKUSOK PARÁDÉJA, VIDÁM FARSANG, VIDÁM ÁPRILISI DÉLUTÁN, 
NEVETÔ PÜNKÖSD, 2 ÓRA KACAGÁS, SZABAD SZÁJ KABARÉ stb. Szerzôk, szereplôk: a magyar 
színmûvészet színe-java! Pedig ez sokáig egyáltalán nem volt magától értetôdô. A Nemzeti 
Színház színészeinek tilos volt idegenben fellépni, még hazafias vagy jótékony célból is 
csak külön engedéllyel vállalhattak szereplést. Rózsahegyi Kálmánnak sikerült elérnie, 
hogy a nagyon rosszul fizetett nemzeti színházi színészeket mentsék fel e korlátozás alól. 
A háború alatt aztán különösen gyakoriak voltak az ilyen bú- és szorongásfeledtetô 
programok, de az azt követô évek folyamán, legalább 1951-ig kifejezetten burjánzott az 
operett, a sláger, a filmzene, a revü és a kabaré a Zeneakadémián. ÖRÖKSZÉP KERINGÔK, 
MUZSIKA REVÜ, EZT ÉNEKLI BUDAPEST, MINDENBÔL MINDENKINEK – DAL, ZENE, TÁNC, DIVAT, 
HUMOR!, TAVASZI ZSONGÁS, PÜNKÖSDI SZERENÁD, SZERELMI ÁLMOK, LEGSZEBB OPERETTEK, ÉLÔ 
HANGLEMEZEK. És kapaszkodjon meg a rektor úr: artistaprodukciók sorozata!50 ARTISTA 
PARÁDÉ, VILÁGJÁRT MAGYAR ARTISTÁK, ARTISTÁK A ZENEAKADÉMIÁN. Itt is megjelent a szakszer-
vezet: 1947-ben a Magyar Hivatásos Artisták Szabad Szakszervezete rendezett nagy 



húsvéti matinét bûvésszel, kutyával, hasbeszélôvel, akrobatával, excentrikussal. Nem 
tudom, hogyan csinálták, de se jelképes, se valóságos értelemben nem szakadt le a Ze-
ne akadémia mennyezete. A negyvenes évek végén gyakorlatilag eltûntek a Zeneaka dé-
mia programjáról a komoly irodalmi estek, a vegyes operett-kabaré-könnyû szórakozta-
tó programokban viszont minden nagyágyú felvonult. Csak úgy találomra bökve a pla  kátok 
közé: Kiss Manyi, Mezey Mária, Bilicsi Tivadar, Latabárék, Maleczky Oszkár, Ascher 
Oszkár, Komlós Vilmos, Neményi Lili, Kazal László, Turay Ida, Honthy Hanna, Gyurko-
vics Mária, Udvardy Tibor, Rátonyi Róbert, Palló Imre és így tovább, és így to vább.

Bár nem a mûfaj a lényeg, hanem a nívó, mégis jellemzô a korra, hogy ezek az estek 
a negyvenes évek közepétôl az ötvenes évek elejéig elszaporodtak, és az is, hogy azután 
annyira eltûntek a Zeneakadémia repertoárjáról, hogy a rektor úr már nem is tudott 
róluk. A Nyugat 25 éves jubileumi estélyét vagy költôinek szerzôi estjeit ellenben sok 
nemzedék emlegeti, mert egy különleges csillagállás megnyilvánulásai voltak. Az ötve-
nes évektôl az elôadóestek megszûntek. Egy-két elegyes est, elsôsorban operettslágerekbôl, 
szilveszter, farsang még elôfordult, néhány bátortalan színházi kísérlet – Lengyel Györgyék 
1954-es TRAGÉDIÁ-ja, a nyolcvanas évekbôl egy Ovidius ÁTVÁLTOZÁSOK-jára komponált 
összeállításnak, a kilencvenesekbôl Byron és Schubert MANFRED-ja Arvisura Színházzal 
hirdetett bemutatójának plakátja és az említett FÁBÓL FARAGOTT emlékeztet az egykor 
fénylô aranykorra.
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